
))  يتساءلون(( بعههض علههى الجنههة أهههل )) بعض بعضهم فاقبل(( 
بعههض علههى بعضهم أقبل المخلصون الله عباد هم الذين الجنة أهل بعض
بقههوله فسر هنا القبال )) لكن متقابلين سرر على((  أنهم سبق وقد

إلههى بعضهههم اتجههاه مع بعض يسأل بعضهم صار ))  يعني  يتساءلون((
إل تخههاطبه فل شخصهها خاطبت إذا أنك المخاطبة في الدب هو كما بعض
يتسههاءلون بعههض عههل بعضهم أقبل كذلك فهم بجملتك  عليه مقبل وأنت
فههي أحههوالهم كههل عههن يتسههاءلون فقل شئت وإن الدنيا في بهم مر عما

يقيههد أن ينبغههي ل فههإنه اللههه أطلقههه ومهها مطلقههة الية لن والخرة الدنيا
  بها يتحدثون التي المثال من مثل القصة من ذكر ما ويكون

لمققن أإنققك يقققول قريققن لققي كققان إنققي منهققم قائققل (( قققال
ا جملهة مهن يعنهي آخهره ) إلهى) المصدقين ه يتحهدثون م يجهري مها ب

قائققل (( قال بههالله وكفههره اللههه سههبيل عن صده محاولة من لبعضهم
كهان لن الهدنيا فهي كلمهة قرين لي كان إني الجنة أهل من ) أي) منهم

 ماض فعل
جني قرين هو هل القرين " هذا صاحب"  المؤلف )) قال قرين (( لي

نن تعههالى اللههه لقههول جنههي أنههه قيههل إنسههي أو مم مو شش ((  نع نن مي رر معقق نكقق رذ
رن مم نح رر نض ال يي مق شه شن ننا مل مطا ني مو مش شه شه مف نن مل رري إنه وقيل]36)[الزخرف:) مق

عنههدنا والقاعههدة المعنييههن تحتمههل والية له ويوسوس يقارن يعني إنسي
فههإن الخههر أحدهما ينافي ل معنيين تحتمل كانت إذا الية أن التفسير في

شههياطين للجن أن كما شياطين للنس أن شك ول عليهما حملها الواجب
اليههة إذن الجههن شههياطين يوسههوس كما يوسوسون النس شياطين وأن

"قرين وقههوله جميعهها منهمهها أو الجههن من أو النس من إما قرين عامة
لمشههرك مصههاحب المههؤمن يكون كيف إذ مشكل " وهو " صاحب "قال

المصههاحبة وعههدم التباعههد والكافرين المؤمنين بين يكون أن الواجب لن
ميققا تعههالى اللههه لقههول مهققا ((  يي من مأ رذي رلقق شنققوا ا مم شذوا ل آ رخقق رت مد مت شهققو مي نل ا

مر ى مصا رن مء موال ميا رل نو نم مأ شه شض نع شء مب ميا رل نو ضض مأ نع تعههالى ]لقههوله51)[المائدة:) مب
ميا مها ((  يي من مأ رذي رل شنوا ا مم شذوا ل آ رخ رت يوو ي مت شد نم مع شك رو شد معقق مء مو ميققا رل نو من مأ شقققو نل شت

نم رهقق ني مل رة رإ رد مو مم نل هنهها بههالقرين المههراد أن قيههل ]لكههن1)[الممتحنههة:)  ربققا
الصههحبة بههذلك المههراد وليههس ذلههك أشبه ما أو سفر أو مال في الشريك

 والمحبة الموالة تستوجب التي
تبكيتا المؤلف قال ) يقول) المصدقين لمن (( أإنك القرين هذا يقول
نفيهها هههذا يقههول بههل وقيههل بههذلك تصههدق كيف ويوبخه ويلومه يبكته يعني
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عليههه عههرض إذا القريههن هههذا أن تحتمههل وهههذا هههذا تحتمل والية وإنكارا
لههه واسههتنكارا اسههتبعادا الكلم هههذا لههه قههال بههالبعث يههؤمن أن المههؤمن
أإنققك ((يقول قههال يصههدق أن علههى ويههوبخه فيلومه يبكته أنه ويحتمل

أن علينها مهر آخهره إلهى ترابها وكنا متنا أأذا ) بالبعث) المصدقين لمن
استفهام أنه التوكيد أدوات من غيرها أو بإن المقرون الستفهام هذا مثل
كههذا وتؤكههد وتصههدق تثبههت كيف يقول النكار ؟ ايش المستفهم فيه يؤكد
يوسف لنت (( أإنك يوسف أخوة قول ومنه بصحيح ليس أنه مع وكذا
يعنههي المصههدقين لمههن أإنههك يقول ) هذا) أخي وهذا يوسف أنا قال
" وقوله المنكر البعيد المر هذا في واللم بإن مؤكدا تصديقا تصدق كيف

ترابققا وكنققا متنا أإذا((  لقههوله بالبعث ذلك المؤلف قيد " إنمابالبعث
أئققذا((  السياق قرينة بالبعث التصديق خصص الذي )) فيكون وعظاما

الثلثههة فههي بههالهمزتين )) قال لمدينون أإنا وعظاما ترابا وكنا متنا
وتسهههيل الهمزتيههن تحقيههق قههراءات ثلثههة ؟ تقههدم ايش تقدم ما مواضع
أئذا((  يقهههول التسهيل في ألف وإدخال التحقيق في ألف وإدخال الثانية
أنكههر ومحاسههبون )) مجزيههون لمدينون أإنا وعظاما ترابا وكنا متنا
ويوبخ يبكت الذي بالله والعياذ المشئوم القرين هذا إلى فانظر أيضا ذلك

فيقههول والعقههل والسههنة الكتههاب عليههه دل الههذي المؤكد المر هذا وينكر
 وعظاما ترابا كنا أن بعد ونجازى نبعث كيف

لخققوانه القائققل ذلك  قال)") مطلعون أنتم هل (( قال يقول 
فيقولققون حققاله لننظر النار إلى معي يعني مطلعون أنتم هل
ه الذين لصحابه الرجل هذا  يقولل" مطلعهون أنتهم ههل الجنهة فهي مع

القريههن هههذا إلههى يطلعههوا أن عليهم يعرض يعني للعرض هنا والستفهام
لن عليهههم اللههه نعمههة قههدر يتههبين أن أجههل مههن ذلههك عليهم عرض وإنما

إذا ذكههر مهها له يقول الدنيا في معه كان الذي القرين هذا رأى إذا النسان
وجههل عههز للههه شكرا يزداد أنه شك ل النعيم أكمل في وهذا النار في رآه

مهها بكههل يحههاول الرجل هذا وأن لسيما يثنى لجعله شاء لو إذ نعمته على
عظيمههة فائههدة الطل ع فههي فيكههون اللههه سبيل عن هذا يصد أن يستطيع

الطل ع بهههذا المههراد وليههس النعيههم بهذا عليه الله نعمة قدر معرفة وهي
فخههر نههو ع ذلك في لكان الشماتة المراد كان لو لنه الرجل بهذا الشماتة

عليهههم اللههه نعمة قدر يعرفوا أن المراد ولكن واستطالة الرجل هذا على
المؤلههف )) قههال مطلعققون أنتم هل قال((  بضدها تتبين الشياء لن

ولههم فاطلع بقوله به أتى ؟ بهذا أتى أين " من ل " فيقولون الله رحمه
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سههكتوا أنهههم لحتمههال نظههر فيههه ل قالوا بأنهم الجزم ولكن فاطلعوا يقل
مشههوا أنهههم ويحتمههل فههاطلع ذهههب الطل ع فيه لهم رغبة ل أنه علم ولما
ل قههالوا بههأنهم نجههزم أن ينبغههي ل فلهههذا يطلعههوا لههم ولكههن ووقفههوا معه

هههذا فههوق أنه بعض مع بعضهم الجنة أهل أدب من المعروف وأن لسيما
هههذا إلههى يطلعههوا أن عرضهها عليهههم ويعرض منهم يطلب الذي المستوى

الله فعل وما به الله فعل ماذا لينظر البعث وينكر يبكته كان الذي الرجل
حكمتههه وكمههال عليههه تعالى الله نعمة قدر بذلك يتبين حتى المصدق بهذا

المنكر الرجل هذا بتعذيب
هههو كههان لمهها ولكههن قههاموا أنهههم يقال أن فإما ل يقولوا أن يبعد أنه أقول

يحتمههل أنههه  يعنههي)) فاطلع((  فقال إليه المر نسب المر بهذا المعني
عنههد وقفههوا بهل يطلعهوا ولم معه قاموا أنهم ويحتمل فاطلعوا قاموا أنهم

ذلك يريدون ل أنهم وعرف سكتوا أنهم ويحتمل عليه وقفوا الذي المكان
ذلققك " فاطلع المؤلههف قههاله الذي القول بهذا نجزم أل المهم تقدم ثم

اطلههع الرجههل أن يعني كوة جمع " كوى الجنة كو ى بعض من القائل
الجحيههم سههواء في عين رؤية قرينة رأى الجحيم سواء في فرآه هذا على

 يعذب النار وسط أي
لكنت ربي نعمة ولول لتردين كنت إن تالله (( قال له قال ولهذا 

إليههه ذهههب مهها هههذا تشههميتا لههه قههال المؤلههف ) قههال) المحضرين من
(( اللههه بنعمههة متحدثا قال أنه ويحتمل به يشمت ذلك له قال أنه المؤلف

تردينههي أن تسههتطع فلههم علي من الله ولكن))  لتردين كنت إن تالله
 الثقيلة من مخففة إن تالله له قال القرب هو وهذا
الشههيء تأكيههد تعريفههة والقسههم التههاء بحههرف قسم )) هذا تالله((  قوله
كههأنه المقسههم لن تأكيههدا القسههم وكههان مخصوصههة بصههيغة معظم بذكر
به أخبرت ما به أؤكد عندي وقدره عندي هذا منزلة إن حاله بلسان يقول

تأكيههد هههو القسههم حال كل على إنشاء كان إن سأفعله ما أو خبرا كان إذا
والتههاء الههواو  ثلثههة القسم حروف مخصوصة بصيغة معظم بذكر الشيء

لن البههاء السههتعمال فههي وأشملها الواو استعمال فأكثرها وتختلف والباء
بههالرب مثههل وبضمير بالله أقسم مثل ظاهر باسم مقترنة بها يقسم الباء

تههدخل فل الواو أما حذفه ومع العامل ذكر ومع وكذا كذا لفعلن به أقسم
إل تههدخل فل التههاء وأمهها العامههل حههذف معها ويجب ظاهر اسم على إلى

علههى أيضهها تههدخل أنههها وقيههل ورب اللههه وهههي مخصوصههة أسههماء علههى
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البههاء اسههتعمال فأوسههعا القسههم فعههل معههها يهذكر ل ذلههك ومههع الرحمهن
الواو استعمال وأكثرها

الثقيلققة مققن مخففة إن المؤلههف يقههول كههدت ))  إن تالله((  قال 
تأتي إن لن الثقيلة من مخففة قال وإنما التوكيد تفيد هي إذن إن فأصلها

الشهري محمد يبينها متعددة أوجه على
الثقيلة من مخففة  تأتيالطالب:

 الثقيلة من مخففة  تأتيالشيخ: 
...الطالب:
ة غيهر صهارت إذا  لالشهيخ: نن صهارت مخفف ن إ نن عهن نتكلهم نح تهأتي إ
بس الثقيلة من مخففة

نافية  وتأتيالطالب:
نافية  وتأتيالشيخ:

شرطية  وتأتيالطالب: 
 شرطية  وتأتيالشيخ: 

   زائدة  وتأتيالطالب:
محمد؟ شرطية مثالها زائدة  وتأتيالشيخ:

 سأفعل كنت : إن الطالب 
 سأفعل كنت : إن الشيخ

مال أعطيته زيد قام : إن الطالب
؟ خالد نافية شرطية هذه  مال أعطيته زيد قام : إن الشيخ

))  الدنيا حياتنا إل هي (( إن:  الطالب
)) زائدة نذير إل أنت (( إن))  الدنيا حياتنا إل هي (( إن:  الشيخ 

عادل؟ نعم انت
آخره إلى غدانة : بني الطالب
مهها التقههدير " لن ذهققب أنتققم إن ماقههوله"  الشاهد آخره : إلى الشيخ

أل بشههرط ليس عمل تعمل الحجازية ما أنا على بها يؤتى وهذه ذهبا أنتم
طيب الزائدة إن بعدها يكون

تدل كاد " لن " قاربت المؤلف يقول " كدت لتردين كدت إن"  قال 
نفيها أن النحويين عند اشتهر وقد المقاربة أفعال من فهي المقاربة على

فعههل أنه على يدل لكنه إثبات فهذا يفعل كاد قلت فإذا نفي وإثباتها إثبات
على يدل لكن نفي هذا كذا يفعل يكد لم قلت وإذا يفعل لم ؟ فعل ما وإل
هههذا ) لكههن) يفعلققون كققادوا ومققا (( فذبحوها تعالى لقوله فعل أنه
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ونفيههها إثبههات إثباتههها الفعههال مههن كغيرها فهي بصحيح ليس اشتهر الذي
على بمادتها تدل قارب بمعنى كانت إذا فإنها كذا يفعل كاد قلت فإذا نفي
إثبههات فإثباتها هذا وعلى فيه يدخل لم الشيء قارب من لن يفعل لم أنه

يفعههل يكههد لههم وأمهها الفعل عدم على تدل والمقاربة المقاربة أثبتت فهي
هههذا يفعههل أن فعلههه قههارب ما وأنه الفعل انتفاء على تدل أيضا فهذه كذا

(( فذبحوها تعههالى مثههل الفعههل علههى تههدل قرينة وجد أن لكن الشيء
مهها كلمههة مههن ل فذبحوها كلمة من جاء ) فالثبات) يفعلون كادوا وما

نو وتعالى سبحانه الله قال ولهذا يفعلون كادوا مأ ضت ((  مما شل شظ ضر رفي مك نحقق مب
يي يج شه شل مشا نغ نج مي نو نن مم ره رم رق نو نج مفقق نو نن ممقق ره رمقق رق نو نب مفقق محا نت مسقق ممققا شل شظ

مها شض نع مق مب نو ضض مف نع مذا مب مج رإ مر نخ شه مأ مد نم مي ند ملقق مكقق مهققا مي مرا ]هههل40) النههور:) مي
العظيمههة الظلمههة هههذه لن يراها أنه يقال ل نقول بل ل ؟ يراها أنه نقول
نقههول بههل بصههحيح ليههس المشهور القول فهذا إذن تشوف ما عينك جنب

معنهى معناهها ولكهن نفهي ونفيهها إثبات إثباتها الفعال من كغيرها كاد إن
 طيب قرب
بعههض عنههها يعههبر لكههن للتوكيههد هههذه ) اللم) لتردين كدت (( إن قال

تفههرق أنههها بههذلك يعنههون الفرق لم اللم أو فارقة اللم بقولهم النحويين
فإنههها إن بعههد جههاءت إذا لنها الثقيلة من المخففة إن وبين النافية إن بين
بههاللم يؤكههد ل النفي لن بنافيه وليست الثقيلة من مخففة أنها على تدل
كههان إن تفصيل هذا في نقول ؟ إن خبر في الفارقة اللم هذه تجب وهل

إن يعنههي تجههب فإنههها خفيهها المعنى كان وإن تجب ل فإنها واضحا المعنى
يكههن لههم وإن فارقههة بلم التيان وجب للنفي إن تكون أن السياق احتمل
الشاعر فقول يجب لم يحتمل

"  المعادن كرام كانت مالك وإن"  
ل والمههدح القبيلههة هههؤلء مههدح به يراد السياق لن اللم فيها تأت لم هذه

عليههك وجههب قائم زيد إن قلت إذا لكن الثبات يناسبه وإنما النفي يناسبه
لحتمههل بههاللم تههأت لم لو لنك ؟ لماذا لقائم زيد إن فتقول باللم التيان

بعههض سههماها ولهههذا قههائم زيههد مهها قههائم زيههد إن قولههك معنههى يكههون أن
مالك: ابن قال ولهذا الفارقة اللم أو الفرق لم النحويين

تهمل ما إذا اللم وتلزم     العمل فقل إن وخففت"  
" معتمدا أراده ناطق ما    بدا إن عنها استغني وربما 
واضههح فههالمر أعملههت أن أمهها أهملت إذا تلزم اللم أن الله رحمه فبين 

تنصههب ل النافيههة إن لن لمههاذا؟ اللم إلههى حاجههة فل قههائم زيههد إن نقول
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نن هو الخبر ويرفع المبتدأ ينصب والذي الخبر وترفع المبتدأ من المخففة إ
نن نقول أن  النحوية المسألة هذه وخلصة الثقيلة الثقيلههة مههن المخففههة إ
كههان إذا إل خبرههها فههي اللم وجبههت أهملههت فإذا قليل عملها ولكن تعمل

ل النافية إن لن ؟ ل وإل اللم تجب قائم زيد إن قلت فإذا واضحا المعنى
ة أنها واضح فالمعنى المبتدأ تنصب وجهب قهائم زيهد إن قلهت وإن مخفف
ون وأن للنفهي يكهون أن احتمهل حذفتها لو لنك باللم التيان للثبهات يك
كريم زيد إن ويقول شخصا يمتدح الرجل كان وإذا طيب

...: الطالب
والله نافية ل الثقيلة من مخففة إن تكون أن يقتضي النفي : لن الشيخ 

.  أعلم
بمعنيين  تأتي...:  الطالب
هههذا لههه يقولههون النههس مههن قرناء له النسان لن بمعنيين : تأتي الشيخ
 وعظاما ترابا كنت أن بعد تبعث أنك تصدق كيف يقولون القول

جن وإما إنس  إما...)) فرآه فاطلع((  : اقصد الطالب
محتمههل واحههد كههل يههرى أنههه المعنههى ليههس...جههن وإما إنس : إما الشيخ

الجن أو النس على إما...  بالجن...وبعضهم
 الربع؟ القراءات هذه فيها القران في مرت كلما أإذا : كلمة الطالب
... فيها ما السبعية القراءة : ل الشيخ

...: الطالب
فههي  ابراهام كثيرة قراءات فيها الن إبراهيم هذا قاعدة يقال : ما الشيخ
جههاءت كلمهها مضههطرد قياس نقول ل ذلك ومع  القرآن من كثيرة مواضع
جههاءت كلمهها نقول ما قانتا أمة كان إبراهام إن مثل قراءتها نقول إبراهيم
.  إبراهام قل إبراهيم
غغول الطالب غغول : ال ... بينهما وال

غغول ل : ل الشيخ  فههي للنههاس تههتراءى الههتي الغيلن هههي غيلن جمههع وال
.  الطريق عن وتصدهم وتروعهم السفار
الب إبراهيههم اسههم أصههل أن صههحيح هههل اليك الله احسن :شيخ الطالب
؟ الرحيم
آدم مثل علم إبراهيم : ل الشيخ

...: الطالب
يراد قد القول النفس حديث لنه القول علي يطلق : والوسواس الشيخ 

.  فيها قائم يكون نفسك في يحدثك فالذي النفس حديث به
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...: الطالب
 )) مصدق المصدقين من (( أإنك : ل الشيخ

...: الطالب
 الشيء بهذا تصدق كيف : يقول الشيخ

 الجنة على تعود الهاء ...يحتمل: الطالب
الكأس هذه عن يتحدث لنه وجل عز الله يكون أن يمنع : السياق الشيخ 

ينزفققون عنهققا هم ول غول فيها ل للشاربين لذة (( بيضاء نعم
. يكون ل أصل الجنة عن الناس نزف لو أبدا عنها ينزف ل ) الجنة)

مع::  الطالب مل رط شه ((ا مرآ رء رفي مف موا رم مس رحيقق مج نل مل55( ا مقققا ره )  رل نن متققال رإ
مت ند رن رك ردي نر شت مل56( مل نو مل مو شة )  مم نع يبي رن شت مر نن شك من مل من رم رري مضقق نح شم نل )57( ا
مما مف شن مأ نح من من رتي يي مم رل58( رب رإ منا )  مت مت نو ملى مم شنلو ممققا ا شن مو نحقق من من ربي رذ معقق شم ( رب
رن59 رإ مذا )  مو مهقق شهقق شز مل نو مفقق نل شم ا رظيقق مع نل رل60( ا نثقق رم رل مذا )  رل مهقق ممقق نع مي نل مف

من شلو رم معققا نل مك61( ا رلقق مذ مأ نر )  نيقق نل مخ شز نم شنقق شة مأ مر مج رم مشقق يقققو رز رنققا62( ال رإ  (
مها منا نل مع نة مج منقق نت من رف رمي رل رظققا مهققا63( رلل رن رإ نة )  مر مج شج مشقق شر نخقق رل رفققي مت نصقق مأ

رم رحيقق مج نل مهققا64( ا شع نل مط شه )  رن مأ شس مكقق شءو رن شر رطي ميا رشقق نم65( ال شه رن رإ مفقق  (
من شلو رك مها مل نن من رم شئو رل مما مهققا مف نن من رم شطققو شب نل رم66( ا شثقق رن )  نم رإ شهقق مهققا مل ني مل مع
نبا نو مش نن مل ضم رمقق رميقق رم67( مح شثقق رن )  نم رإ شهقق مع رج نر ملققى مم رم رمل رحيقق مج نل )68( ا
نم شه رن نوا رإ مف نل نم مأ شه مء مبا من آ يلي نم69( مضا شه مف ملى )  نم مع ره رر مثا من آ شعو مر نه ).) شي
(( وعنده وجههل عههز اللههه قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ

قاصههرات ) وقههوله) مكنققون بيققض كققأنهن عين الطرف قاصرات
. معناها الطرف
فقههط أزواجهههن علههى نظرهههن قاصههرات معناههها فاعل  اسم...: الطالب
يحتمههل فقههط زوجاتهم على الطرف يقصرون أزواجهن أن أيضا ويحتمل

.    أمرين
أيضهها وزوجههها ، زوجههها علههى طرفههها تقصههر هههي  أمرين : يحتمل الشيخ
)) عين((  قوله احسنت زوجته على طرفه يقصر

 جميلت العيون...: الطالب
؟ عين : تصريف الشيخ

 :جمع الطالب 
 ؟ ايش : جمع الشيخ

عيناء :جمع الطالب
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هداية يا هو بيض أي  مكنون)) بيض ((كأنهن قوله عيناء : جمع الشيخ 
؟  الله

و.. الغبار من مكنون :بيض الطالب
 وغيره الغبار عن المحفوظ : المغطى الشيخ 

بريشها المغطى النعام بيض أنه يرى :المؤلف الطالب
مشههرب أبيض لنه بريشها المغطى النعام بيض أنه يرى : المؤلف الشيخ
الههذي مهها المؤلههف رأي علههى طيههب النسههاء ألههوان أحسههن وهههذا بصفرة
 ؟ بالنعام ببيض البيض خصص مالذي ؟ خصصه
 السياق...:  الطالب
 السياق : ايش الشيخ

هههذا صههفرة ول فيههه حمههرة ل الههذي الكامل البياض أن :المعلوم الطالب
   صفرة فيه لن النعام ببيض البيض قيد جمال ليس

الرحمن : عبد الشيخ
بيضههة كأنههها قههالت النسههاء حسن تذكر أن أرادت إذا العرب :لن الطالب

 كذا أو نعام
يعنههي المكنون البيض كأنها قال لو العرب عند المعروف هذا : لن الشيخ
  طيب نعام بياض
؟ بالقرين المراد ) ما) قرين لي كان إني منهم قائل (( قال قوله

: الصاحب الطالب 
أو النههس مههن قريههن هل به المراد ولكن الصاحب القرين : معنى الشيخ
؟ الجن

...: الطالب
 ؟ يشملهما أن يمكن فهل المعنين يحتمل قلنا : وإذا الشيخ 

 : يمكن الطالب
شههياطين مههن وقرنههاء آدم بنههي مههن قرناء له النسان لن : يمكن الشيخ
بالسههتفهام المههراد ) مهها) المصققدقين لمن (( أإنك قوله طيب الجن
؟ صالح ؟ حضرت ما يل هذا ال خ

 : النكار الطالب 
القيامة بيوم يصدق أن عليه ينكر يعني : النكار الشيخ

 لتصديقه يوبخه أي وتبكيت توبيخ أنه : أو الطالب
؟ : كيف الشيخ

؟ القيامة بيوم تصدق لماذا له يقول وتبكيت : توبيخ الطالب 
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مققا لمققدينون أإنا((  قههوله بينهمهها يجمههع يعني عليه ينكر : يعني الشيخ
  ؟)) مدينون معنى

...: الطالب
 فيها : والستفهام الشيخ

: انكاري الطالب
مهها الهمههزات فههي المؤلههف يقههول النكههار على كلها أيضا : النكار الشيخ
سبق

 الهمزتين : تحقيق الطالب
 الهمزتين : تحقيق الشيخ

 الثانية وتسهيل الولى : تحقيق الطالب
والتسهههيل التحقيههق علههى الههوجهين على بينهما ألف إدخال  : نعم الشيخ

)) مههن مطلعققون أنتققم هققل قققال((  قههوله أربعههة القههراءات فيكههون
 ؟...القائل

قرين له الذي الرجل : هذا الطالب
؟ يخاطب من قرين له : الذي الشيخ  

 الجنة أهل : يخاطب الطالب
بالستفهام؟ : والمراد الشيخ

 يطلعوا أن منهم )) يطلب مطلعون أنتم هل قال((  : في الطالب
؟ يعني : أمر الشيخ

.. العرض أمر ليس : ل الطالب
؟ ل أم ذلك على وافقوا هل طيب : العرض الشيخ 

 عليه يردوا لم لكن يوافقوا لم أو معه وخرجوا : وافقوا الطالب
بماذا؟ جزم : المؤلف الشيخ 
... هذا لكن ل قالوا : بأنهم الطالب 

المههراد )) مهها الجحيققم سققواء في  رآه(( قوله طيب : احسنت الشيخ
 ؟... الجحيم بسواء

...: الطالب
)) لققتردين كققدت إن تالله (( قال طيب وقعرها وسطها : في الشيخ

؟ فيها نقول ماذا تالله
: قسم الطالب

؟ اصطلحا القسم هو ما : قسم الشيخ 
معين شيء لجل عظيم بشيء يقسم : ما الطالب
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 نصر أوضح : تعريف الشيخ
 مخصوصة بصيغة المعظم بذكر الشيء : تأكيد الطالب 

حههروف طيههب مخصوصههة بصههيغة المعظههم بههذكر الشههيء : تأكيد الشيخ
القسم؟ حروف كم علي اسمك ال خ القسم

... بالله تالله : ثلثة الطالب
.. الحروف الصيغة تجيب : ل الشيخ

والباء والتاء الواو  : ثلثة الطالب
يرحمههك اليههة فههي القسههم جههواب أيههن  والبههاء والتاء الواو  : ثلثة الشيخ
يعرف من الله؟

مقدر  لتهلكني)) لتردين كدت ان والله: ((  الطالب
 : ل الشيخ

 )) ربي نعمة لول: ((  الطالب
: ل الشيخ

 الشرط : جواب الطالب
 ؟ الشرط أين القسم جواب نريد القسم : جواب الشيخ

)) لتردين كدت (( إن:  الطالب
!! الله سبحان شرط ما هذه : ل الشيخ

محذوف : لول الطالب
)) (( لتردين كدت إن (( تالله الجواب هذا  جماعة يا : موجود الشيخ

الجواب هذا))  لتردين كدت إن
قسم : فعل الطالب
الن القضههية نحلههل نحههن طيب اسمية هنا جملة اسمية جملة  : ل الشيخ
؟ المنان عبد يا القسم جواب

 ؟ اسمية ول فعلية الجملة : هذه الطالب 
اسمية الظاهر
؟ كدت وفيها اسمية كانت كيف اسمية والباطن الظاهر : هذا الشيخ

بإن بدئت...: الطالب
 بإن بدئت وإذا بإن :  بدئت الشيخ

... جواب كانت : اذا الطالب
 ؟ فعلية أو اسمية تكون القسم : جواب الشيخ

 الثقيلة من المخففة ..إن : السياق الطالب
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تنصههب لنههها السمية الجملة على تدخل الثقيلة من المخففة : إن الشيخ
والخبر المبتدأ

الشأن ضمير : اسمها الطالب
إن عليههها دخلههت القسههم جههواب وهي اسمية هنا الجملة : المهم الشيخ 

الرحمن؟ عبد )) اللم لتردين((  قوله طيب
؟ : للتوكيد الطالب

؟ اسمها ما : للتوكيد الشيخ 
 : الفارقة الطالب
؟ الفارقة معنى : ايش الشيخ

 والثقيلة المخففة إن بين تفرق : لنها الطالب
؟ النافية وإل المخففة هي هل اللم هذه عليها تدخل التي هي : ما الشيخ

 المخففة : على الطالب
النافية على تدخل ول : المخففة الشيخ

 تدخل : ل الطالب
نعمة (( ولول قوله طيب للثبات واللم الثبات ضد النفي : لن الشيخ 

بالنعمة المراد ) ما) المحضرين من لكنت ربي
 أخذنا : ما الطالب 

عههز اللههه قههال قرأنهها اللههي كههثير والله الفوائد نأخذ  اذن أخذنا : ما الشيخ
الطرف قاصرات (( وعندهم وجل

؟ عليها وقفنا ) هذه) عين 
 ) للشاربين) لذة (( بيضاء:  الطالب 
هذا صفة اليات هذه من ) يستفاد) للشاربين لذة (( بيضاء:  الشيخ 

أن...العسل أن ذلك على ويتفر ع أبيض وأنه المعين من الكأس أو الخمر
))  بيضاء(( لقوله وصفائه لنقاوته غيره من أحسن البيض الخمر

عههبر أنههه وجهههه اللههذة من يكون ما غاية في الخمر هذا أن فوائدها ومن 
بالمشههتق التعههبير مههن أقوى به المتصف عن بالمعنى والتعبير عنه باللذة

ولهذا عادل فلن قولنا من أقوى فهو عدل فلن قلنا فإذا المعنى ذلك من
 طيب الفاعل باسم النعت من أوكد بالمصدر النعت أن يرون
كريهههة فإنههها الههدنيا لخمههر خلفهها الشرب حين لذيذة أنها الية فوائد ومن
 لذةقال((  ولهذا الشرب حين
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خمههر أمهها اللذة غاية بها يتلذذون الحال هذه في أنها ) فتفيد) للشاربين
نسههأل السكر من عنها ينتج لما بها يتلذذ النسان ولكن كريهة فإنها الدنيا
 العافية الله
أيههن مههن بههدني ول عقلي ضرر فيها ليس الخمر هذه أن اليات فوائد من

؟ يؤخذ
...: الطالب
) ) ينزفون عنها هم ول غول فيها (( ل : ل الشيخ

بالنساء أيضا يتلذذون بالشراب يتلذذون كما هؤلء أن اليات فوائد ومن 
)) الطرف قاصرات (( وعندهم لقوله والزوجات

أزواجهههن عههن يرغبههن  ل... النسههاء هههؤلء أن أيضهها اليات من ويستفاد 
يكههن قههد الزوجههات الدنيا ) في) الطرف قاصرات (( وعندهم لقوله

فههي أمهها اختياره بغير يغبن وقد باختياره يغبن وقد يغبن وقد النسان عند
))  وعندهم((  لقوله أزواجهن عن يغبن ل حاضرات فإنهن الجنة
الخههبر بتقههديم وذلك أزواجهن غير إلى يذهبن ل أنهن فائدة هذا من ونأخذ

يفيههد التههأخير مههاحقه تقههديم أن البلغههة قواعههد مههن والمعههروف عنههدهم
الحصر

علههى الطههرف قاصههرات لكههونهن النساء هؤلء أدب كمال فوائدها ومن 
 أزواجهن

ذلههك فههإن زوجههها غيههر إلى نظرت إذا المرأة أن الكريمة الية فوائد ومن
 أزواجهن على الطرف قاصرات بكونهن الجنة نساء امتدح الله لن فتنة

البههاب هذا في زوجته يراعي أن النسان على يجب أنه ذلك على ويتفر ع
الرجههل إلههى التطلههع هههذا كههان سههواء غيههره إلى التطلع من يمنعها بحيث

 العلمية الوسائل بواسطة أو مباشرة
إل السههواق إلههى الخههروج مههن يمنعههها أن أيضهها الفائدة هذه على ويتفر ع
تعجههب فربمهها النههاس ورأت السههواق إلههى خرجههت إذا المرأة لن لحاجة

.  زوجها عن فتعزف به قلبها ويتعلق بأحدهم
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